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PROFIL ČASOPISU

Culinary Art of Living je exkluzivní life stylový magazín
s důrazem na gastronomii, kulinářské umění, cestování
a prožitky spojené s aktivním životním stylem. Píšeme
o zajímavých restauracích, hotelech, obchodech, pro-
duktech, destinacích a službách, které patří ke kvalitní-
mu aktivnímu životu. 

Culinary Art of Living je určen převážně pro náročnější
spotřebitele, jimž nabízí exkluzivní zpracování materiá-
lu vytvářeného pro ně. Redakční část je připravová-
na ve spolupráci s předními odborníky v jejich oboru.
V oblas ti kulinářského umění spolupracujeme s před -
ními českými a zahraničními šéfkuchaři a ne za po mí -
náme ani na vycházející hvězdy naší gastronomické
scény.

Culinary Art of Living poskytuje cenné rady nejen profe-
sionálům, ale také široké veřejnosti, pro kterou se gas-
tronomie stala součástí jejich života a formou umění. 



VÝVOJ A NAŠE ÚSPĚCHY

Jedinečný projekt a produkt na trhu

Spolupracujeme s předními českými a zahraničními šéf-
kuchaři
Mezi naše čtenáře patří odborná gastronomická veřejnost,
profesionální i amatérští kuchaři, profesionálové z gastro-
nomického průmyslu, veřejnost s vyššími nároky na gas-
tronomii, cestování a life style

číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4 číslo 5 číslo 6 číslo 7Náklad v ks 
6 500
4000

3000

2500
Zdroj: ABC ČR, 2015

2 roky na českém a slovenském trhu
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65 % je ve věku 20 až 45 let
78 % patří do skupiny AB
75 % má čistý měsíční příjem domácnosti nad 25 000 Kč
63 % má SŠ nebo VŠ vzdělání

PROFIL ČTENÁŘE

6 500 čtenářů každé tři měsíce 
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SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ

Rád/a vaří
Při vaření používá kvalitní výrobky a je ochoten za ně více zaplatit 
Při vaření rád/a používá kvalitní kuchyňské vybavení  
Rád/a zkouší nové potravinářské produkty
Často navštěvuje restaurace
Je ochoten zaplatit za kvalitní víno
Sleduje reklamu v časopisech
Při výběru zboží je často ovlivněn reklamou
Chce používat nové kuchařské techniky a technické vybavení kuchyně
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REDAKČNÍ RUBRIKY
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Když před 50 lety uveřejnil Časopis Ná-

rodního muzea pod názvem Literární

odkaz Heinricha Knausta zamyšlení nad

životem a dílem německého právníka,

spisovatele a básníka 16. století, nikoho

nenapadlo, že v roce 2012 bude

Knaust opět středem pozornosti nikoli

pro své odborné spisy, ale pro traktát,

který vydal poprvé v roce 1575 (po-

druhé 1614) v podobě drobné brožury

s dlouhým názvem „Pět knih o bož-

ském a ušlechtilém daru, filozofickém,

drahocenném a kouzelném umění vařiti

pivo. Též o jménech nejušlechtilejších

piv v celém Německu a o jejich přiro-

zenostech, temperamentech, kvalitách,

druzích a vlastnostech, zdravosti a ne-

zdravosti, pšeničných nebo ječmenných,

bílých anebo černých pivech, kořeně-

ných nebo nekořeněných“. Druhé vy-

dání této pozoruhodné a vzácné knížky

dochované v knihovně zámku v Mladé

Vožici je pramenem k poznání Knausto-

vých myšlenek spjatých nejen s pivem.

O jeho životě se dovídáme z knižních

předmluv, dedikací a vlastních životo-

pisných poznámek v jeho spisech. Na-

rodil se v Hamburku, studoval ve

Wittenbergu a Marburgu, působil

v Brémách, byl učitelem v Berlíně, kde

provozoval i advokátní praxi, podobně

jako v Erfurtu. Byl člověkem zcestova-

lým, s rozsáhlým vzděláním a kulturním

rozhledem. Jeho charakteristickým

rysem je všestrannost, která se projevila

i v jeho literární činnosti, plné obsahové

i formální rozmanitosti.

Zasáhl do vývoje německé literatury

jako autor právnických knih, rozličných

traktátů, příruček, mravoučných básní

a písní, divadelních her a překladů. Je

příkladem odborníka, kterému je psaní

nejen zábavou a potěšením, ale také

posláním. Uvědomuje si pedagogickou

funkci knihy jako prostředku k šíření

osvěty a mravnosti, a to nejsilněji právě

v pojednání o svém oblíbeném nápoji,

kterým jeho literární tvorba vrcholí.

Heinrich Knaust se ve svých spisech

projevuje jako člověk se zdravým rozu-

mem a renesančním cítěním. Vědom si

svých odborných kvalit neváhá své po-

znatky nabídnout přístupnou formou.

Jeho otevřenost a touha po poznání

a serióznosti pramení z přesvědčení,

jeho dílem prolíná svobodný duch, ra-

z historie...
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„Ctění, vážení, vysoce učení, moudří, proslulí, slušní a obezřetní pánové a dobří přátelé: věnuji vám tuto drobnou svoji
knížku a prosím, abyste ji přijali k vaší libosti a aby vám byla milá a příjemná…“

Heinrich Knaust 1614

KnaustHeinrich

28

Kachní prsa
Lehce zauzená a nakládaná kachní prsa s estragonovo-fíkovou
hořčicí, pošírovaným vajíčkem v kachním sádle a žampiony

jídla momentu

Jan Punčochář, Le Terroir, Vejvodova 1, Praha 1

Návštěva restaurace je vždy komplex-
ním souborem prožitků. Elegantní
ambiente, noblesní obsluha, v nepo-
slední řadě potom espritní kuchyně,
tak je vnímán večer v podniku
střední a vyšší třídy, často zasvěcený
nějaké významné události.
Alespoň dosud tomu tak bylo. Zčista
jasna se však objevil trend – nevím,
kdy a kde vznikl – a ten staví zave-
dené uzance na hlavu. Vsadí
všechno na mimořádnou kvalitu
jídel a potěšení z nich a ostatní, čím
podnik hosta oslovuje, potlačí na mi-
nimum. Na jaře takový koncept
vznikl v Praze. Je orientován na asij-

skou kuchyni, jmenuje se Sansho
a najdete jej na Petrském náměstí.
Do odvážného činu, k němuž je třeba
hodně odvahy a ještě více kuchař-
ského umu, se pustil mladý Brit Paul
Day. Původem řezník s přebohatou
kuchařskou zkušeností se po nevel-
kém úspěchu honosného pražského
klubu, kde po krátkou epizodu půso-
bil, vydal cestou právě opačnou.
A vzal to z gruntu, obecně známou
představu o hospodě obrátil úplně na-
ruby. Nakonec posuďte sami.
První pohled může někoho popu-
dit, citlivější povahy dokonce odra-
dit. Uvítá vás syrový beton podlahy,

na něm stoly, různé a kdovíkde po-
sbírané, prazvláštní bar a okénko
do čarodějné Dayovy kuchyně, na
stěnách pár obrázků, povýtce re-
klamních, nic víc. Podlouhlé lavice,
jeden jediný kus fortelného ná-
bytku, dobová kredenc, zaplněná
lahvemi velice slušných vín a řadou
knih, což je mimochodem velice
dobrá společnost. Celý prostor vy-
padá, jakoby vznikl z nouze v bý-
valé prádelně činžovního domu.
Rozevlátý bar, srdce lokálu, zdán-
livě halabala přeplněný lahvemi,
nádobím, sklem a vším možným
dalším, ordinuje příchozímu první

recenze

Slider z měkkoschránkového kraba

SANSHO
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dávku nezvyklého, prachobyčej-
ného, přece však milého přívětiva.
Vstupme do této atmosféry, used-
něme a nechme se oslovit děním
příštím. U dlouhého stolu se schází
různorodá společnost. Vedle sebe
sedí dvojice ze Stockholmu, Bris-
bane a třeba z Humpolce. Skloněni
nad deskou jsou si blízko a svým
způsobem nuceni se rozpovídat. Což
je první trumf Paulovy filozofie.
Z dvoustranných dialogů se během
večera – především díky podávaným
krmím – rozvine hotový bábel rozho-
vorů za účasti všech. Od půlky me-
níčka už najdete u stolu partu
dobrých známých, mnohdy se z toho
vyvine víc, než jen náhodné společné

posezení. O to, aby nálada stoupala
strmou spirálou vzhůru, se starají šé-
fova menu.
Ještě než se ponoříme do labyrintu
chutí a vůní, dovolte mi krátkou
vsuvku. Mnozí z nás svedou defino-
vat chutě, posoudit jejich harmonii,
vyrovnanost. Ale už málokdo ví, proč
to či ono chutná právě tak či onak,
co která komponenta způsobí v cel-
kovém vyznění pokrmu. Protože jde
o zkušenosti mimořádně poučné, na-
hlédneme na dnešní menu v Sansho
i jiným pohledem, pohledem profe-
sionálního kuchaře. Lukáš Vegricht
– on je vaším druhým průvodcem ve-
čeří – působil deset let v restaura-
cích v Austrálii, převážně
zaměřených právě na asijskou ku-
chyni. Pohlédněme tedy na kompo-
zici jídel, jejich úpravy, kořenění
a variety chutí jeho očima. Po-
znejme, jak se vlastně rodí to, co
nám ve finále připraví jedinečný la-
bužnický prožitek.
Pořad začíná zlehka, lososem sa-
shimi s citrusovou a sójovou omáč-
kou a zázvorem. „Lososový květ“ na
talíři, sestavený z plátků ryby, tone
v jezírku z omáček dvou barev. Pyra-
midka je rozdělena na jednotlivá

pole trubičkovitými trámky pažitky.
Ještě si představte bílé vločky se-
zamu, volně poházené po růžovém
pahorku, a máte se nač těšit. Šum
rozhovorů na minutu dvě ztichne,
aby s plnou vervou pokračoval teď
už na jediné téma – předkrm. Snad
až příliš stroze je s prvním soustem
zapomenuto, skrze vzácně vybalan-
cované chutě jste rázem vtaženi do
hry, kterou zinscenoval a bezchybně
režíruje věčně rozesmátý kuchař za
okénkem. Do hry zvané kulinarie.
První chod, lososové sashimi, seza-
mová semínka a citrus soy dresink,
nabídl příjemný balanc slané sójové
a citrusové chuti. Pro mě bylo asi
nejdůležitější, že ryba byla podávána
při správné teplotě, která je velice
důležitá a v podstatě vám umožní sy-
rovou rybu správně vychutnat.
V pokračování seriálu překvapujících
chutí nezapomeňte na knedlík,
v jehož útrobách je skryto maso
kraba, jakéhosi prý zvláštního, s měk-
kým krunýřem. Doprovázené zeleni-
nou, wasabi majonézou a asi ještě
mnoha dalšími komponenty. Vez-
měte „koblížek“ do ruky, kousněte…

Jehněčí burger

Bůček s vodním melounem

36

V tom momentu vaše ústa zaplaví ne-
uvěřitelně mocná, vzácně však vyrov-
naná a jemná chuť, nad kterou jen
slastně povzdechnete. Alespoň u mě
tomu tak bylo. Příchuť moře, svěžest
zeleniny, konejšivý projev těsta, vše
vyvolá touhu po dalším, přinejmen-
ším stejně lahodném chodu.
Slider z měkkoschránkového kraba
s wasabi a jarní cibulkou byl pro mě
příjemným překvapením. Koncept
tohoto jídla vychází z čínského dim
samu, kde se většinou připravuje
z char siu vepřového. Sansho prove-
dení, kde tradiční bulkový tvar na-
hradil tvar burgeru a vepřové se

změnilo na smaženého kraba, je
nejen mnohem modernější, ale také
společně s wasabi a jarní cibulkou
perfektně ladí. Nadýchané těsto spo-
lečně se smaženým krabem připo-
mene, že Sansho je vedle chuti
a vůně hodně zaměřeno na texturu
jídel, na kterou se v jiných restaura-
cích často zapomíná.
Tím může být králík na jungle kari,
červeném vegetariánském kari s čín-
ským zelím, cuketou, paprikami
a rýží, nebo salát z pomalu pečeného
bůčku s papájou.

Z výběru nakonec zvítězilo vepřové
se salátem ze zelené papáji a žluté
kari z mořského ďasa s čili džemem.
Salát ze zelené papáji byl připraven
velice tradičně, nechyběly žádné in-
gredience, které byste od této thajské
klasiky očekávali – rajčata, zelené fa-
zolky, čili a kořeny z koriandru
zkombinované s palmovým cukrem,
rybí omáčkou a limetkou. Další pří-

klad skvělé rovnováhy všech chutí,
zkaramelizované vepřové krásně la-
dilo s nezralou lehce křupavou papá-
jou. Mořský ďas byl znamenitě
připravený a báječně ladil s jemným
žlutým kari, s kokosovým mlékem,
kaffir limetkovými listy a společně
s sansho čili džemem, rýží a roti vy-
tvářel komplexní hlavní chod.
Vedle těchto základních kamenů menu
staví Paul Day denní nabídku, plnou
exotických vychytávek. Ty jsou stejně
lákající jako základní sortiment, navíc
potom mají své kouzlo v jedinečnosti.

V denní nabídce na první pohled přilá-
kaly srdcovky s hovězími šlachami.
Hezký příklad konceptu, který se
Sansho snaží propagovat – zpracovat
celé zvíře. Hovězí šlachy v kombinaci
se srdcovkami jsou hlavně o textuře,
pokud je tento aspekt jídla pro vás
stejně důležitý jako pro mne, rozhodně
doporučuji. Hovězí šlachy mají po uva-
ření krásný želatinový charakter

Paul Day
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a v kombinaci se srdcovkami vytváří
zajímavou kompozici. Tento pokrm
svojí příjemnou ostrostí a citrusovou
příchutí nás také chytře navnadil na
další chod.
Nešlo vynechat ani hovězí salát
s nam jim dresinkem. Tento asi nej-
známějším thajský dresink s čili, rybí
omáčky, palmového cukru a limet-
kové šťávy přivedl v pravý okamžik
vytouženou ostrost. Hovězí per-
fektně připravené na „rare” s asij-
skou šalotkou, thajskou bazalkou,
mátou, koriandrem a smaženým čes-
nekem v kombinaci s dresinkem
ukázalo, jak je u asijské kuchyně dů-
ležitá rovnováha chutí. V salátu také
najdete drcenou ryží, což je klasická

technika z jihovýchodní Asie, kde se
rýže v syrovém stavu na sucho ores-
tuje a rozdrtí na prášek.
Restaurace, která se povedla, to lze říci
o Sansho. Každodenní návaly nejsou
výsledkem módnosti – možná je jí mo-
tivována návštěva první, ale překvapivé
síly a originality předkládaných krmí.
Však si majitel také dává po čertech zá-
ležet, aby svou vizi do posledka na-
plnil. Na Vysočině zřídil dvě farmy,
může tak pracovat s optimálními pro-
dukty jak živočišnými, tak i rostlin-
nými. Navíc jako původem řezník
dokonale přečte každý kousek masa.
Přesně pozná, co všechno „unese“
a k jaké úpravě se prostě nehodí. Tahle
směs nasazení, zkušenosti a invence je

asi hlavním kořením, jež má „srdcař“
Day vždy po ruce při přípravě sebe-
menší maličkosti. Tam někde lze hle-
dat hlavní důvody jeho úspěchu.
Můj závěr zní takto: komponovat in-
gredience v tomto stylu vaření není
vůbec jednoduché a vyžaduje mimo-
řádnou zkušenost a praxi. Všechny ele-
menty, v tomto množství ingrediencí,
které některá tato jídla obsahují, musí
do sebe zapadat jako klíč do zámku.
Paul Day tohle všechno zvládá s na-
prostým přehledem a přináší věrný po-
hled na moderní asijskou kuchyni. Od
Evropana v Evropě je to víc než pře-
kvapivé, takových kuchařů totiž není
na starém kontinentu mnoho.

Milan Ballík

Srdcovky s hovězími šlachami

Gastronomie
Jídla momentu vás zavedou do restaurací za jídly, která nás zaujala
Recenze českých a zahraničních restaurací předními odborníky na gas-
tronomii
Rozhovory s osobnostmi české gastronomické scény
Z historie gastronomie 
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Kulinářské umění
Vaříme s předními českými a zahraničními šéfkuchaři
Představujeme mladé nadějné kuchaře 
Tematické recepty s šéfkuchařem 
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cover story

Dovolte, abych se vám představil.
Jmenuji se Lukáš Skála a pocházím
z Českého ráje, z malé vesnice Kaca-
novy. Své obří českorajské „pří-
buzné“ (rozumějte, skály s malým s)
jsem opustil, když jsem nastoupil do
učení v Turnově. Cukrářskou praxi
jsem si odkroutil přímo u svého
otce v jeho malé cukrářské výrobně.
Po vojně (bylo to v březnu roku
2000) jsem nastoupil do hotelu In-
terContinental, kde setrvávám do-
dnes. V roce 2001 jsem začal
soutěžit za Regionální tým Praha
a Seniorský národní tým. Tímto
směrem se orientuji i dnes, navíc
jsem začal pořádat odborné semi-
náře.
Svůj osobní život ale rozhodně ne-
odsouvám na vedlejší kolej. Jsem
šťastně ženatý, čehož nejlepším dů-
kazem jsou zřejmě můj syn (dva
roky) a dcera (čtyři měsíce).
Ale zpět k mému milovanému
oboru. Každý rok k nám nastupuje

spousta nových mladých studentů
oboru cukrář/cukrářka. Jsou mezi
nimi učni, kteří se s tímto řeme-
slem už setkali, i ti, kteří nemají po-
nětí, co cukrařina obnáší. Mnozí
z nich se úspěšně vyučí a pak pokra-
čují ve studiích. Ti se k oboru větši-
nou nevrátí. Snad v každém
ročníku se ale najde snaživý učeň,
kterého cukrářské řemeslo baví
a který se chce naučit i něco víc.
Nedovoluji si odhadovat, kolik učňů
za dobu mého působení v hotelu In-
terContinental prošlo místním uč-
ňovským střediskem. V paměti mi
zůstali jen někteří. Patří mezi ně
například Martina Sýkorová a Zu-
zana Sychrová. Právě se Zuzkou
bych vás rád seznámil.
Zuzka se v hotelu InterContinental
začala učit v roce 2006. Na začátku
prvního ročníku se samozřejmě ne-
dalo poznat, zda z ní bude šikovná
cukrářka. Zuzka se snažila a ne-
ustále čerpala informace ze svého

okolí, aniž by ji někdo musel do ně-
čeho nutit. Dívala se kolem sebe
a pozorovala, co se kolem ní děje.
A od první chvíle se zajímala, jak se
co dělá.
Nejlepší bude, když nechám Zuzku
promluvit o jejím vztahu k našemu
oboru osobně: „Už od malička mě
bavilo pomáhat mým babičkám
s pečením. V době, kdy jsem přemý-
šlela o zaměstnání, kterým bych se
měla v budoucnu živit, u mě cukra-
řina rozhodně nebyla na prvním
místě. Hlavou se mi honilo, co si asi
pomyslí spolužáci. Proč jdu na cuk-
rařinu, když ostatní nastupují na
gymnázia. Nakonec jsem si ale
řekla, že mě tahle práce bude bavit
nejvíce a že v tom budu dobrá. To
pro mne bylo rozhodující. Dnes
bych určitě neměnila. Má práce je
mi koníčkem. A když přijdu z práce,
ráda si doma něco upeču!“
Zuzka Sychrová v roce 2009 po
úspěšném absolvování závěrečných

NADĚJNÁ 
BUDOUCNOST

694/12

zkoušek dostala možnost pracovat
v hotelu InterContinental. „Samo -
zřejmě jsem byla šťastná, že nemu-
sím hledat zaměstnání a mohu se
dál zlepšovat a koukat pod ruce
třeba zrovna Lukášovi Skálovi (ale
samozřejmě i ostatním).“ Zane-
dlouho se dostala do Juniorského

národního týmu, kde získala další
zkušenosti a inspiraci.
Po necelých třech letech se roz-
hodla opustit „mateřskou loď“
a vydat se v tomto oboru svojí
vlastní cestou. Nastoupila do restau-
race Terasa U Zlaté studně, kde pra-
cuje dosud. Myslím, že má před

sebou velkou budoucnost. Takových
houževnatých, šikovných dívek, zají-
majících se o cukrářství a vnímají-
cích nové trendy, není mnoho.
A Zuzka má prostě a jednoduše cuk-
rařinu v krvi. Budu jí rozhodně
vždycky držet palce.
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Lukáš Skála 
cukrář hotelu InterContinental Praha

Zuzana Sychrová 
cukrářka restaurace Terasa U Zlaté studně Náplň

170 g Philadelphie
70 g krystalového cukru
1 vejce, 15 g pudinku
150 ml mléka, 35 g másla

Korpus
125 g polohrubé mouky
60 g másla, 1 vejce
70 g třtinového cukru
50 g hořké čokolády
50 g drcených mandlí

Meruňková sedlina
40 g krystalového cukru
50 g vody
80 g meruňkového pyré
1 vejce, 3 žloutky

Lámaná oplatka
25 g moučkového cukru
7 g hladké mouky
6 g glukózy, 7 g másla
6 g meruňkového pyré
oranžové barvivo

Naložené meruňky
150 g mražené meruňky
1/2 vanilkového lusku
60 g cukru krupice
160 g čerstvých meruněk

Mandlovo-pomerančová dro-
benka
16 g másla, 16 g moučkového cukru
41 g mandlové moučky
nastrouhaná kůra ze čtvrtky 
pomeranče
šťáva ze čtvrtky pomeranče

Sníh z bílků
1 bílek

Pečený cheesecake z Philadelphie s meruňkovou sedlinou,
meruňkovým coolie s meduňkovým sorbetem   (4 porce)

714/12

50 g krystalového cukru
15 ml vody, špetka soli

Meduňkový sorbet
125 ml vody
35 g krystalového cukru
10 lístků meduňky
1 lžíce citronové šťávy

Náplň: Za pomalého chodu ku-
chyňského robota nebo šlehače smí-
chejte všechny suroviny
s rozpuštěným máslem. Nechte
dobře promíchat a potom směs vlijte
na předpečený korpus, pečte při 150
°C cca 45 minut. Korpus: Mírně zahřáté máslo smí-

chejte s cukrem a vejci. Poté vpra-
cujte mouku a nakrájenou čokoládu.
Nechte hodinu v chladu odležet.
Rozválejte na tenký plát a vložte do
formy. Korpus předpečte cca 
10 minut při 190 °C.

Meruňková sedlina: Meruňkové
pyré, vodu a cukr svařte, poté vmí-
chejte vejce se žloutky. Do formy vy-
ložené fresh fólií přes cedník vlijte
uvařenou směs. Zakryjte alobalem
a vařte v páře 20 minut při 80 °C.

Lámaná oplatka: Rozpuštěné
máslo smíchejte se všemi ostatními
surovinami. Rozetřete dotenka na si-
likonový plát a pečte 10 minut při
180 °C. Po upečení nechte vychlad-
nout a rozlámejte na požadované
tvary.

Naložené meruňky: Mražené
meruňky rozvařte společně s cu-
krem a vanilkovou dužinou. Dobře
rozmixujte, přeceďte a nechte 

vychladnout. Nakonec přidejte 
čerstvé meruňky, které nakrájejte 
na kostičky.

Mandlovo-pomerančová dro-
benka: Změklé máslo smíchejte se
zbytkem surovin a vše upečte do zla-
tova při 180 °C.

Sníh z bílků: Bílky se špetkou soli
vyšlehejte pomocí kuchyňského ro-
bota nebo šlehače do tuhého sněhu.
Mezitím si z cukru a vody svařte cu-
krový rozvar, který za pomalého
chodu kuchyňského robota nebo šle-
hače přilijte k našlehaným bílkům.
Nechte šlehat do vychladnutí a poté
cukrářským sáčkem nastříkejte na
cheesecake.

Meduňkový sorbet: Z cukru
a vody svařte cukrový rozvar, přidejte
citronovou šťávu, nechte vychlad-
nout. Přimíchejte lístky meduňky
a vše dejte do patrony pacojetu. Ne-
chte zmrazit na -20 °C a poté vymi-
xujte v pacojetu.

46

Zájem o čerstvé ryby a mořské živočichy rapidně
vzrostl a také jejich výběr už není tak strohý, jak
býval. Kvalitní suroviny z hlubin moří a oceánů jsou
běžně k dostání na pultech našich obchodů.
Poprosili jsme Milana Sedláka, Chef de cuisine praž-
ského Kampa Parku, kde se na tyto suroviny spe-
cializují, aby se s námi rozdělil o své zkušenosti

s jejich zpracováním. Jejich příprava může být velmi
jednoduchá, ale také velmi sofistikovaná, jako na-
příklad v receptu na lososa 32.
Spolu s recepty na ústřice Kilpatrick a slávky Milan
zavzpomínal na svůj výlet do Austrálie a také před-
stavil ikonická jídla Kampa Parku.

Z HLUBIN
MOŘÍ A OCEÁNŮ
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2 kg očištěných slávek
3 šalotky, nakrájené na tenké plátky
2 stroužky česneku, nakrájené na
tenké plátky
1 čili paprička, nakrájená na tenké
plátky
svazek hladkolisté petržele
400 ml dobrého Chardonnay nebo
Sauvignon Blanc

472/12

50 g másla, nakrájeného na menší
kostky

Postup:
Rozehřejte pár kostiček másla
a zprudka orestujte šalotku, česnek
a čili papričku. Přidejte slávky a za-
stříkněte vínem, přiklopte poklicí
a nechte krátce povařit. Slávky jsou

hotové, když se ulity samovolně ote-
vřou. Nakonec přidejte zbytek másla
a hladkolistou petrželku, promí-
chejte. Když je máslo rozpuštěné,
dejte slávky na talíř, vyhoďte
všechny, které se neotevřely, a pře-
lijte vinným máslem.

slávky dodala www.nowaco.cz

Slávky na bílém víně (4 porce)
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Bary / vinná réva / chmel
Zajímavosti z vinařského světa 
Toulky po českých pivovarech 
Doporučujeme výjimečné bary

REDAKČNÍ RUBRIKY

vzhůru, cestu, která nevede hosty
baru oslňujícím prostředím zdej-

Po čtyřech letech existence se bar
v povědomí milovníků tohoto ná-
pojového žánru velice dobře za-
bydlel a stal se samozřejmou sou-
částí nočního života. Což však
zpočátku tak samozřejmé vůbec
nebylo. Autoři projektu nesli kůži
na trh, riskovali nepochopení, ba
prohru.
Jen si vezměte, s čím vším se mu-
seli utkat, jaké vžité představy
bylo třeba překonat.
Jednak to byl komplex z hotelo-
vých hal. Ani dnes není pro hosta
z ulice běžné procházet dvoranou
plnou ševelících cizinců. Stále
trvá jakýsi respekt před honos-
ným prostředím, kde se našinec
necítí být doma. V době otevření
baru byl tenhle syndrom zakoře-
něný v lidech daleko silněji. A jak
jej tehdy vyřešili? Jediný možným
způsobem. Zbudovali novou cestu

šího atria, ale hned za vchodem
míří k samostatnému výtahu. Což
byla, jakkoliv to dnes vnímáme
jako samozřejmost, veliká změna.
Dostaneme se tedy bez větších po-
tíží do devátého patra, co nás tam
ale čeká? Překvapení na překva-
pení. Než projdete k samotnému
baru, otevře se vám pohled na
město tak, jak je ještě neznáte.
Kráčeje předlouhou prosklenou
chodbou vidíte prakticky celé pa-
noráma města – od novoměst-
ských věží přes Malou Stranu a si-
luetu Hradu, potom hradbu
Severního města na horizontu,
Štvanici přímo pod nohama, až
po pohled na nový, ale i starý
Karlín. To je jistě zajímavé až
možná omračující, ale jak tako-
vou skutečnost přijmou ti, kteří
jsou zvyklí uchýlit se ke svému
nápoji do podzemí bez denního

POHÁDKOVÉ DRINKY

Pátým rokem existuje v Praze bar, který se od zavedeného povědomí o tomto druhu
podniků liší vlastně téměř ve všem. Vyvést jej z obvyklého podzemí na denní světlo
autorům Cloud 9 nestačilo. Situovali podnik pod střechu, do devátého patra hotelu
Hilton. Byl to svým způsobem počin odvážný hned několikanásobně.

Roman Uhlíř

doporučujeme

mezi nebem a zemímezi nebem a zemímezi nebem a zemí
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se mění v závislosti na hudbě,
která právě zní barem. Teprve
teď, když jste se pokochali téměř

světla, daleko od „hlučícího
davu“? Kupodivu se tahle barová
varianta setkala s úspěchem. Do-
konce lze říci, že maloučko zava-
řila barmanům.
To už jste se dostali k samotnému
baru a měli byste pohlížet na
poutavé představení mužů a žen
za vysokým pultem, kterak
mistrně chystají vaše nápoje. Ov-
šem stále ještě fascinovaně hledíte
do „auslágu“ za jejich zády a sle-
dujete, kterak se stmívající scené-
rií proplétají ulicemi hadi aut,
tvořící zlatý či rudý pás světel. Po-
temnělé čtvrti města zvolna zdobí
korále pouličního osvětlení. Te-
prve tehdy vás důrazněji podaná
sklenice vrací do přítomnosti a vy
konečně můžete obrátit pozor-
nost k pití. A k lidem, kteří vám
je připravili. Ale vlastně ještě ne,
ještě čeká jedna zdejší vychytávka.
Totiž barevný strop, jehož odstíny

vším, co vetklo baru Cloud 9
punc originality a barové jedineč-
nosti, se můžete naplno soustře-
dit na dění za pultem.
Zdejšímu týmu vládne zkušený
bartender Roman Uhlíř. Vedle
vstřícného, vzácně přátelského
přístupu k hostům má ve svém
arzenálu další výhody. Přede-
vším „čich“ na lidi. Myslím tím
na své lidi, na partu barmanů –
a dvou okouzlujících dívek,
Lenky a Silvie, nemýlím-li se.
Všichni tu pracují se zápalem
a s nadšením, jakým je „nakazil“
sám šéf. A velkou dávkou herec-
tví, nepřehnaného, civilního, ale
herectví. „Bar je jedno velké je-
viště a každý musí svou roli fakt
umět!,“ tvrdí Roman Uhlíř. Z ru-
kou jednoho každého „herce“ seFO
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Blackberry Galaxy
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vám dostává mixů, nad nimiž
duše barového hosta zaplesá. Ať
jde o nabídkovou klasiku, kterou
zde zvládají se samozřejmostí
a bravurou, navíc dokážou od-
bourat obvyklou rutinu či unu-
děnost ze stokrát stejného. Da-
leko více se však – mám za to –
vyřádí na řadě signature drinků,
a je jedno, zda je autorem někte-
rého z nich Roman osobně, nebo
někdo z jeho týmu. Pustili se zde
totiž cestou ne až tolik jednodu-
chou, zato však hodně atraktivní
a přitažlivou. Vedle staření zá-
kladů v malých dubových su-
dech, což je stále ještě trendem
doby, zaměřili svou invenci na
nápoje na bázi čerstvého ovoce.
Ať je to Raspberry Storm – Ply-
mouth gin, ochucená vodka, po-
merančový sirup, čerstvá limeta,
cukrový sirup – servírovaný na
drceném ledu s čerstvými mali-
nami, Fancy Figs, což je tmavý
rum, Passoa, meruňkové brandy,
čerstvé fíky, čerstvá limeta serví-

rovaná na kostkách ledu, nebo
spojení kokosu a melounu s dote-
kem exotického ovoce liči, zvané
Dancing in the Sky, každý takový
mix, osvěžující a chuťově zají-
mavý, si už získal své fandy. To
ovšem není jediné lákadlo „baru
na nebesích“, nabízejí zde i tak-
zvané ochutnávky Cloud, sestáva-
jící ze tří mixů. Nebo koktejly,
zrající v dubových soudcích, jak
už zaznělo výše. Kupříkladu

Single Barrel Manhattan na bázi
whisky Maker’s Mark, zkrátka
variací je, co hrdlo ráčí.
Navíc si tu můžete dopřát některý
ze setů různých tapas, které se
k nápojům tak báječně konzu-
mují. Variace Cloud 2 pro 3-4
osoby, kterou představuje kuřecí
tandoori, mango-koriandrová
salsa, bruschetta s kaviárem
z uzeného lilku, plátky sýru peco-
rino a olivová tapenáda, tatarák
z lososa z Atlantiku ochucený ko-
prem a hrubou hořčicí, wasabi
krém a konečně tatarák z americ-
kého hovězího masa black angus,
červená cibule, okurky a balsami-
kový extrakt, musí zachutnat
snad každému.
Tohle všechno zde zažijete,
krásně prezentované v podmaňu-
jícím prostředí – stvořeném Phili-
pem Rodgersem, jemuž vtělil
duši Roman Uhlíř – servírované
s péčí a radostí, navíc pro-
dchnuté tóny, které spolu s ba-
revnými efekty posílají do světa
nejlepší pražští dýdžejové. Od
čtvrtka do soboty tu všemi pro-
storami zní „šedesátková“ lounge
music prolínaná skladbami elek-
trického chill-out stylu. Ať už se-
díte v některém „šámbru“
a s drinkem v ruce shlížíte na
Prahu pod vašima nohama, nebo
na jevišti baru sledujete žonglo-
vání Romana či některého z jeho
lidí, rozhodně se nebudete nudit.
Cloud 9, jeho atmosféra, lidé ani
nápoje vám to prostě nedovolí.

Milan Ballík

Watermelon Cloud

Cloud 9 variation
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Začneme Pepřovým, v restauracích se
objevilo již podruhé, a má provázet
oslavy před čtyřicetidenním obdobím
půstu, který začíná Popeleční stře-
dou. Nefiltrovaný dvanáctistupňový
světlý ležák má chuť vygradovanou

přidáním zeleného pepře. Ten zvyšuje
jeho říz, dodává mu pikantnosti
a činí z piva báječného partnera ma-
sopustních radovánek. Světlo světa
spatřil v pivovaru Velké Březno
a autor receptury, vrchní sládek Petr

Hauskrecht, objasňuje důvody jeho
zrodu takto: „Pepřové pivo skvěle
pomáhá dobrému trávení při buja-
rém hodování, které přece k maso-
pustu patří. Tímto jedinečným pivem
chceme přispět k dobré náladě a dát
lidem alespoň na chvíli zapomenout
na všední starosti.“
Oslavy masopustu jsou holdem hoj-
nosti, rozverným svátkem, který před-
chází dlouhému postnímu času.
K zabíjačkám, jež bývaly nedílnou
součástí oslav, se peprný ležák vý-
razné chuti s digestivními účinky bá-
ječně hodí. Proto není divu, že po
loňské premiéře putovalo do bezmála
třinácti set vybraných hospod hned
pět tisíc třicetilitrových soudků. Jeho
účinek je vskutku udivující. Vedle
příjemné, lehce provokativní chuti

S Jiřím Daňkem, obchodním ředitelem skupiny Heineken ČR, jsme mi-
nule otevřeli téma sezonních speciálních piv z portfolia společnosti.
Zmínil důvody, pro které je pivovary do výroby nasadily, dotkl se i volby
významných dnů a svátků, k jejichž příležitosti jsou vařena. Stručně pak
pohovořil i o pivech samých, jejich charakteru a vlastnostech. Projděme
dnes obšírněji sortiment speciálů, které skupina Heineken ČR k oslavě
vybraných svátků nabízí svým věrným konzumentům, ale i všem mi-
lovníkům netradičních a jedinečných piv. S tak rostoucí popularitou, že
jejich produkce vzrostla v roce 2011 meziročně o celých 77 procent.
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SPECIÁLŮ
PIVNÍCH
ROK PODLENESNESITELNÁ

KRÁSA ŠAMPAŇSKÉHO
Pokud se rozhodnete mezi své ko-
níčky zařadit i víno, začněte šam-
paňským. Opředeno mýty
a vzýváno králi i umělci, bylo
dlouhý čas považováno za výji-
mečný nápoj, určený pouze pro vy-
volené. Moderní doba, která, jak už
jsme zvyklí, boří mýty, umožnila eti-
ketám šumivých vín široké uplat-
nění. Všechna, ale především ta
z francouzské oblasti Champagne,
se vymanila z okruhu gastronomic-
kých mimořádností, spočívající ve
vhodnosti konzumace pouze při vý-
jimečných, zásadních příležitostech.
Typické lahve s pevně sešněrova-
ným korkem v hrdle se stále častěji
stávají součástí každodenního ži-
vota labužníkova.

Fenomén jménem Champagne
Luxusní hodinky, skvěle padnoucí
oblek, úžasná kravata, dokonalé
boty. A šampaňské. To jsou vnější
znaky úspěšného muže. Zatímco
o prvně jmenovaných věcech se více-
méně nediskutuje, jsou víceméně
přesně diferencované a pánové

v nich mívají jasno, u mýtického, ra-
dostně perlícího vína tomu tak není.
Je to dáno několika skutečnostmi.
Nechme teď stranou pověsti i sku-
tečnost okolo zrodu šumivého vína,
nebuďme ze snu legendárního 
Dom Pérignona. Nahlédněme do
minula a podívejme se, jak byla vní-
mána šampaňská vína v historii

a kterak se k nim přistupuje dnes.
Korunovace králů, dvorské plesy, na-
rození následníka trůnu, ale i roz-
loučení při poslední cestě. Nic
z toho se neobešlo bez lahví šumi-
vého vína. Šampaňské bylo doma
i v budoárech kurtizán, také v šat-
nách umělců při premiérách. Tohle
ale neplatilo u vinařů, kteří šampaň-
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prostřednictvím nástrojů marketin-
gové komunikace. Ovšem samotná
činnost Fondu, stejně jako při jeho
zrodu nadále vyvolává na tvářích vět-
šiny českých i moravských vinařů
spíše hořkost a rozpaky než radostné
úsměvy. Ostatně Fond není schopen
ohlídat ani tolik oblíbený burčák
a tak dnes musíme mnohdy kupovat
nepříliš zvučně pojmenovaný, čás-
tečně zkvašený hroznový mošt.
Změna skutečně dramatická přišla
dnem 1. května 2004, a to nejen smě-
rem k vinařům. Tušíte správně,
v tento den vstoupila Česká republika
do Evropské unie. Filozofování o tom,
zda to bylo vhodné či nikoliv, nechme
jiným. Náš zájem se upírá ryze k vi-

nařství, pro které byl dopad této sku-
tečnosti patrně drastičtější, než se oče-
kávalo. Co ale představovalo onen
principiální zvrat? Odpověď je
snadná. Vstupem do EU došlo k abso-
lutnímu zrušení dosavadních dovoz-
ních bariér. Jinými slovy, jakýkoliv
import do ČR byl od této chvíle nejen
snadnější, ale, a to zejména, levnější.
Nešlo pouze o to, že tuzemští vinaři
přestali užívat ochranu vůči vinař-
skému světu prostřednictvím dovoz-
ních cel, což jejich vína cenově značně
zvýhodňovalo, ale zároveň o výrazné
omezení nových výsadeb révy vinné
na území Česka. Regulace zeměděl-
ských plodin v rámci EU nemilosrdně
stanovila vinařům v Česku horní man-
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Dvacet let je dlouhá doba. A to i ve
světě vinařském, neboť za ten čas
i nově založená vinice ukáže svůj po-
tenciál a její plody nabudou na vý-
znamu. A tak ve světle dění
uplynulých týdnů, kdy místní vinař-
ský sektor přilákal pozornost do-
konce i velkých neveřejnoprávních
médií, která si znovu a znovu smlsala
nad nápaditostí českých a morav-
ských vinařů a informovala o nejrů-
znějších náhražkách burčáku až po
skutečně bizarní, částečně zkvašený
hroznový mošt, stojí za to, položit si
otázku zásadní. Kam se vlastně vinař-
ství v Česku posunulo a zda vůbec?
Pokud bychom nahlédli do novodobé
historie českého a moravského vinař-
ství, myšleno po roce 1989, objevíme
hned několik záznamů, jež jeho vývoj
ovlivnily v Česku více než zásadně.
Vedle přijetí vinařského zákona
v roce 1995, což bylo samo o sobě re-
volučním počinem, neboť se jednalo
o první porevoluční právní úpravu vi-
nařství, byl v roce 2002 založen Vi-
nařský fond. Jeho původní činnost,
podpora vinařů a rekultivace vinic se
v následujících letech změnila do po-
doby stávající, tedy jakési marketin-
gové agentury podporující česká vína

Jak si stojí
ČESKÉ VINAŘSTVÍ

v porovnání s importem?
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tinel výsadeb, jehož hodnota předsta-
vuje 19 261,5 hektarů vinic.
A co to všechno vlastně znamená?
Měl-li by nějaký vinař tak obří odbyt,
že by nutně musel navýšit produkci,
nezbude mu, než hrozny od jiného vi-
naře nebo pěstitele koupit. Vlastní vi-
nohrad už vysadí jen velmi těžko, a to
i kdyby disponoval sebelepší plochou.
Jistě není třeba spekulovat, jakým
směrem by se pověst takového vinaře
posunula, vyšlo-li by najevo, že
hrozny, které pro svá vína používá,
sám nepěstuje. Není to ale jen otázka
jednotlivců, tento stav logicky posti-
huje celý sektor. V loňském roce před-
stavovala spotřeba vína v Česku
přibližně 20 litrů na osobu, což je
oproti 17 l v roce 2005 úctyhodný ná-
růst. Stále se však neblíží průměru
EU, který činí kolem 24,5 l na osobu
a lze předpokládat, že se i Česko této
hodnotě bude nadále blížit. Snadno
lze tedy usuzovat, že tato situace opět
přinese vítr do plachet dovozcům,
neboť lokální produkci navýšit již
nelze, a tedy bude nutné doplnit ji
importem.
To vše je pouze jednou stranou
mince. Nad vstupem ČR do EU se za-
radovali zejména současní dovozci.
Rázem se jejich výdaje nutné k usku-
tečnění dovozního procesu snížily,
což se pochopitelně odrazilo i v ob-
jemu dovezeného vína, který v letech
2003 a 2004 vzrostl jednorázově
o 64 %. V roce 2011 představoval
objem dovezeného vína již 1 495 648
hl; je to zhruba čtyřikrát více než cel-
ková produkce vína v Česku ve stej-
ném roce. Nárůst v poměru k roku
2003 představoval již 120 %. Zde je

nutné uvést, že se toto událo spolu se
stoupající spotřebou vína na osobu
a s kolísavou lokální produkcí. Nic-
méně tyto údaje nelze zanedbat
a v žádném případě podceňovat,
neboť prakticky s každou dovezenou
lahví ubude odbyt na straně místních
producentů. To ostatně dosvědčuje
i vývoj vývozu lokálních vín do zahra-
ničí, jehož hodnota v roce 2003 před-
stavovala 19 388 hl, zatímco v roce
2009 již 183 505 hl vína, což předsta-
vuje nárůst o neuvěřitelných 946 %.
Je tedy patrné, že si lokální produ-
centi musí hledat nové trhy, neboť
doma v soutěži s víny z ostatních pro-
dukčních zemí často neobstojí. Není
to jen problémem ceny, ale i kvality,
případně i tolik zmiňovaného po-
měru cena/výkon. To samo o sobě je
pro našince novou situací, se kterou
si každý musí poradit po svém.
Zdá se, že ani po tak dlouhé době
není situace pro českého vinaře nikte-
rak růžová. Místní vinaři svádějí boj
se sílícím přílivem zahraniční konku-
rence, což jistě není snadné. Otázkou
zůstává, zda úbytek spotřebitelů z do-
mácí scény není způsoben přesunem
k lepší jakosti, kterou zahraničí na-
bízí a zda lokální producenti takříka-
jíc stačí tempu vývoje nároků, a to
zejména kvalitou. S rostoucím dovo-
zem vinařům nikdo nepomůže. S vý-
vozem zrovna tak. Nicméně pro účely
tohoto typu by měl fungovat zmiňo-
vaný Vinařský fond, který odpovídá
za marketing českých a moravských
vín v obecné rovině. Pochopitelně, že
úspěch jednotlivce závisí ryze na jeho
průbojnosti. Snahou Fondu by tak
měla být podpora spotřeby lokálních

vín, což se daří jen zčásti. Spotřeba
sice roste, ale jak vidno, jedná se
o spotřebu dovážených lahví, nikoliv
vína, které se rodí na zdejších vino-
hradech. Ta naopak putují paradoxně
kamsi do zahraničí. A tak je asi nej-
lepší radou v tomto ohledu na Fond
příliš nespoléhat. Co tedy českým
a moravským vinařům zbývá? Podle
mého názoru je to zejména vysoká
kvalita. Navíc neustále znovu a znovu
zvyšovaná, i přes dosažení zdánlivého

maxima. Nutno ovšem říci, že záblesk
naděje na lepší časy tuzemských vi-
nařských producentů tu je. Poslední
měsíce s sebou přinášejí mírný sice,
přesto však patrný trend návratu
k domácí produkci, za což jsem
upřímně rád. Nezbývá tedy, než se
snažit o to, aby rostoucí důvěra spo-
třebitelů v domácí produkci nebyla vi-
naři zklamána.

Matěj R. Kalina
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Lednicko-valtický areál je nejenom perlou

jižní Moravy, ale objektem světového vý-

znamu, který byl v roce 1996 zapsán na

seznam Světového kulturního a přírod-

ního dědictví UNESCO. Je symbiózou

nádherné přírody, kterou vytváří původní

koryto řeky Dyje svými meadry a lužními

lesy, doplněnou výsledky lidské činnosti

v podobě rybníků, umělých ostrovů

a parků. Příroda je dotvářena řadou vý-

znamných stavebních objektů, které jsou

zapuštěny do přírodního prostředí a vy-

tvářejí tak jedinečný komplex, přitahující

návštěvníky. Areál je výsledkem staleté

činnosti bohatého šlechtického rodu Lie-

chtensteinů, kteří na tomto území působili

od 14. století do roku 1945.

Nejvýznamnějšími stavbami v areálu jsou

zámky ve Valticích na jižním okraji areálu

a v Lednicích na severu. Valtický zámek

v historickém vývoji prošel typickou pro-

měnou od gotického hradu přes rene-

sanční zámek až po barokní pohodlné

a reprezentační šlechtické sídlo. Rod Lie-

chtensteinů byl veden snahou vyrovnat se

vídeňskému císařskému dvoru, a proto si

k tomuto záměru zval přední architekty.

Barokní podobu dnešního zámku vytvořil

přední architekt J. B. Fischer z Erlachu.

Novým přírůstkem přitahujícím návštěv-

níky je Bylinková zahrada Tiree Chmelar,

která vznikla v letech 2004-2010 na

místě bývalého zahradnictví na ploše asi

3000 m2. Iniciátory jejího vzniku byli

manželé Tiree a Lubomír Chmelar z USA.

Velkou část zahrady tvoří tematické zá-

hony rozdělené na účinné léčivky podle

jednotlivých částí těla a podle vlastností

bylin, kterými jsou mýty, legendy a vůně,

přitahující motýly a včely, antické byliny,

využití bylin pro barvířské účely a záhon

lásky.

Valtice patří mezi významná centra vinař-

ství v České republice. Je sídlem společ-

nosti Vinné sklepy, která je jedním

z největších producentů vín. Jejich vína

zrají v Zámeckém sklepě přímo pod zám-

kem, který pochází z roku 1430 a je 

přístupný veřejnosti. Větším sklepem je

Křížový, nazvaný podle dvou chodeb s ra-

meny 120 a 100 metrů, tvořících tvar

kříže. Pochází z roku 1640 a zraje v něm

na 1000 hl vína. Přímo v zámeckých pro-

storách sídlí Salon vín České republiky,

který nabízí návštěvníkům k degustaci sto

nejlepších vín z posledního roku.

Nad Valticemi přímo u rakouských hranic

a v nadmořské výšce o sto metrů vyšší

než valtické náměstí se vypíná jedna ze

dvou veřejnosti přístupných staveb – vy-

hlídková kolonáda Reistna, kterou dal

48 hodin v ...

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Zámek Valtice

Zámek Lednice
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Cesta z města do ráje, kde maso roste
na louce za domem
A to doslova. Plemeno Aberdeen Angus,

které na statku v Nepomuku rodina Silov-

ských chová, nepotřebuje stáje, celoročně

žije na louce. Na louce a bez pomoci vete-

rináře rodí telata, jen v zimě dostávají

seno, nedojí se. O 450 kusů dobytka se

starají 4 lidé.

V restauraci Angusfarm v Nepomuku jsme

se potkali s paní Janou Silovskou, mana-

žerkou a spolumajitelkou restaurace a pen-

zionu. Původem učitelka angličtiny

a obdivuhodná matka čtyř dětí změnila

život od základu. Z města, kde měli veškeré

pohodlí, kulturu, školy a kroužky pro děti,

se odstěhovali do Soběsuk. Manželova ba-

bička viděla svého vnuka Václava jako

správného hospodáře a odkázala mu cha-

lupu na návsi. Chalupa byla ve velmi špat-

ném stavu a nedala se spravovat na dálku,

rodinná rada tedy rozhodla, jak prostory

využít, aby v nich mohla rodina bydlet a zá-

roveň z nich profitovat. Manželův otec již

delší dobu pracoval jako zemědělec, vla-

stnil pár kusů dobytka, nápad přišel zcela

přirozeně. Rodina Silovských se pustila do

chovu skotu, jehož steaky měly povznést

českou gastronomii. V Soběsukách u Ne-

pomuka tak v roce 1997 vznikla Angus

farma, jejíž hlavní činností je chov mas-

ného skotu, plemena black Aberdeen

Angus a následné zpracovaní celého hově-

zího kusu pečením, restováním, vařením

a grilováním pro potěšení chuťových po-

hárků návštěvníků restaurace, která je sou-

částí farmy. V poslední době zde také

vyrábějí jednodušší uzeniny vynikající kva-

lity a šetří na zřízení uzenářské výroby, aby

mohli uspokojit více zájemců.

Nejuznávanější plemeno pro kvalitní
steaky
Plemeno Aberdeen Angus patří ve světě

mezi nejoblíbenější právě pro přípravu

ANGUSFARM
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steaků a jiných masových specialit. Pochází

ze severovýchodního Skotska, kde se šlech-

tí už od 18. století. Rodina Silovských 

začala s chovem tohoto plemena poté, co

Václav Silovský starší přivezl 10 kusů bře-

zích krav z Kanady a v současné době

farma chová okolo 450 kusů, sestávajících

ze základního stáda matek, mladých jalovic

a býčků, 2letých jalovic do chovu a ple-

menných býků. Skot žije celoročně venku

bez přídavků jakýchkoliv krmných směsí či

hormonů. Plemeno je velmi rané, poprvé

je připuštěno k telení ve dvou letech, vy-

niká schopností snadných porodů a silným

mateřským instinktem. Telata nabírají na

konci pastvy až 300 kg hmotnosti, oplývají

pevným zdravím a rychlým růstem. Masná

plemena se nedojí, mléko je určeno jen

pro telata. Kvalita masa je na rozdíl od do-

jených krav patrná. Maso plemene Angus

vyniká vysokou kvalitou, jemnou křehkostí,

šťavnatostí a také jemným mramorováním,

které mu dává typickou a nenapodobitel-

nou chuť. Nezpracované maso využívají

majitelé farmy na výrobu masných vý-

robků, jejichž obliba roste. K zakoupení

jsou přímo v restauraci nebo na farmář-

ských trzích v Plzni, Přešticích a Příbrami.

Restaurace využívá konceptu steak housu

s vlastním ekologickým chovem skotu. „Pů-

vodně jsme měli malou hospůdku tady

v Soběsukách, pak k nám začali jezdit kli-

enti z Plzně, že by chtěli mít podobnou res-

tauraci i u nich ve městě, aby nemuseli

jezdit tak daleko,“ vysvětluje situaci mana-

žerka farmy paní Jana Silovská. Majitelé

tedy otevřeli Angus steak house i v Plzni

a později také rychlé občerstvení Angus

Burger, které je vhodnou a zdravější alter-

nativou světově známých řetězců s fast

foody. „Když jsme začínali budovat restau-

raci, tak jsme ani já ani manžel vlastně ne-

měli zkušenosti z oboru. Říkali jsme si, že

provozovat restauraci nemůže být tak slo-

žité, takže jsme si sestavili jídelníček z po-

krmů, které jsme měli v oblibě a přidali

steaky,“ doplňuje paní Silovská.

První kuchař z Bolívie
„První kuchař v restauraci Angusfarm byl

původem z Bolívie. Začátky byly těžké,

všechno jsme se učili za pochodu. Dnes už

je provoz restaurace na velmi profesionální

úrovni. Pokrmy připravuje šéfkuchař a dva

kuchaři, kteří se střídají na směně. Šéfku-

chař připravuje vícechodové menu pro nej-

různější speciální akce, které restaurace

během roku pravidelně připravuje pro své

zákazníky. Návštěvník tak může ochutnat

např. rozličné velikonoční dobroty v rámci

Velikonočního menu, zasoutěžit si o titul

Maxijedlík roku, ochutnat Svatomartinskou

husu podle receptu šéfkuchaře, zapojit se

do soutěže o nejlepší tatarák nebo zakon-

čit rok netradiční oslavou Silvestra, ten po-

slední byl v japonském stylu,“ uvádí Jana

Silovská.
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Vládce kuchyně – Jaroslav Černý

Narodil se v roce 1975 v Rakovníku,

kde po absolvování Střední hotelové

školy v Poděbradech začal svoji kuchař-

skou kariéru pod vedením mistra ku-

chaře Jiřího Dvořáka. Následovaly

zkušenosti ve vojenských lázeňských

rekreačních zařízeních, pracovní stáž

v prestižní restauraci v Moskvě a v roce

2003 post šéfkuchaře ve francouzské

restauraci Clementinum v Praze.

V roce 2007 nastoupil do restaurace

Angusfarm a je s ní srdečně spjatý

dosud. „Jsem rád, že mám pro práci

v kuchyni v podstatě volné ruce. Sami

si můžeme rozhodnout, co a jak bu-

deme vařit. To se pak odrazí i na chuti

pokrmu, který zákazníkům servíru-

jeme,“ dodává šéfkuchař.

Vyslechla jsem si také pěknou historku

o tom, jak Silovští k šéfkuchaři přišli. Pan

Černý koupil víkendový pobyt k výročí

svatby a se svojí manželkou strávil pří-

jemný víkend na farmě v Nepomuku. Byl

nadšený majiteli, kteří jsou v restauraci

téměř stále, líbilo se mu prostředí, chut-

nalo mu. Uvědomil si, že s takto kvalitním

masem by mohl denně pracovat a požádal

o místo. Ukončil současnou práci a již více

než čtyři roky dojíždí 100 km do práce.

K dokonalému gurmánskému zážitku v res-

tauraci přispívá mnoho faktorů, v Angus-

farm to jsou přirozené hodnoty, které

majitelé berou za samozřejmé. „Přístup

k přírodě, životu a vůbec, čisté a poctivé

suroviny pouze z lokálních zdrojů – to vše

přispívá ke stále rostoucí popularitě naší

restaurace, do které se klienti rádi vracejí.

Samozřejmě bychom rádi v tomto trendu

pokračovali,“ doplňuje Silovská.

Po dobrém jídle kvalitní odpočinek
Součástí farmy je také penzion vybudo-

vaný v půdních prostorách. Podle histo-

rického pojetí starého venkovského

stavení byla zachována jednoduchost

a strohost, které však nijak neubírají kli-

entům na pohodlí. Pro jedinečné zacho-

vání pocitu pobytu v „pravé“ přírodě si

můžete užít komfort pokojů zbudova-

ných ve srubovém stylu, které ubytování

v pensionu restaurace Angusfarm do-

dává pocit tepla, domova, možná si

takto pamatujeme prázdniny u babičky.

Ubytovací kapacita 18 osob nabízí do-

statek soukromí. Každý pokoj je vybaven

minibarem, satelitními programy na LCD

obrazovkách a wifi připojením. Společný

prostor je tvořen zimní zahradou a letní

terasou na jižní stranu, které jsou vhodné

i jako prostor pro školení a pořádání se-

minářů.

Více informací najdete na internetových stránkách 
www.angusfarm.cz
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Petře, jak cestuješ po Evropě a po světě?
Jak je to finančně náročné?
Po Evropě cestuji buď letadlem, nebo

autem, po republice jenom autem. Na

turnaje ve světě, v Asii nebo Americe sa-

mozřejmě létám. Finančně náročná je ja-

kákoli forma cestování. Centrální podpora

sportovců u nás moc nefunguje, takže se

neobejdu bez spolupráce s partnery.

Mám dlouhodobě pronajaté auto od

firmy Roko-motor ze Zlína, je to dobré

auto, bezpečné – Land Rover Discovery,

to mi hodně usnadňuje cestování po re-

publice i po Evropě. No a prakticky veš-

keré provozní náklady auta mi hradí

pražská firma Autoservis Papoušek. Bez

jejich pomoci by to bylo velmi složité,

protože jen cestovní náklady jsou za rok

v řádech desítek až statisíců, a to nemlu-

vím o výdajích na ubytování, trenéra,

soustředění ... a tak bych mohl pokračo-

vat dlouho.

A jak je to s vybavením? Jak dlouho ti
vydrží raketa nebo výplet?
Co se badmintonového vybavení týká, od

ledna 2012 jsem se upsal indické firmě

Thwack, která je na trhu nová a speciali-

zuje se pouze na badminton. Dává mi ra-

kety a související výbavu. Dokonce jsem

podepsal i distribuční zastoupení a chys-

tám se tuto značku nabídnout i ostatním

závodním a rekreačním hráčům v ČR.

Raket mám v bagu osm a měním je po

půl roce, kdy jsou už „vytahané“. Výplety

měním častěji, každou raketu přeplétám

průměrně po dvou týdnech.

Nabízí se tedy otázka – dá se badminto-
nem v České republice vůbec uživit?
Náklady jsou velmi vysoké, abych se udr-

žel ve světovém žebříčku, musím se úča-

stnit turnajů po celém světě. Bohužel

postavení badmintonu v ČR a v Evropě je

nesrovnatelné s Asií, kde je badminton ve

většině zemí národním sportem. U nás

podpora od státu bohužel zdaleka není

dostatečná a pro mě je proto zcela nez-

bytná pomoc sponzorů ze soukromého

sektoru. Se sháněním peněz a partnerů

mi pomáhá agentura Sport Invest Group,

která se stará o řadu českých sportovců.

oběd s...

PetremKoukalem
Olympionik, který dokázal po 16 letech dostat český badminton znovu na
olympiádu a dokázal se na ni kvalifikovat i letos
- 5x mistr ČR, letos se mu bohužel na šňůru úspěchů navázat nepodařilo
- několikanásobný vítěz profesionálních turnajů po celém světě
- uprostřed kariéry mu cestu zkřížila rakovina varlete, podstoupil operaci,

sérii chemoterapií a po náročné rekonvalescenci se před rokem dokázal
vrátit zpět do vrcholového badmintonu a postupně znovu stoupá ve svě-
tovém žebříčku

- od chvíle, kdy mu byla nemoc diagnostikována, natáčí časosběrný doku-
ment „CESTA SNU aneb NEJLEPŠÍ VĚCI NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI“, který
dokládá jeho sportovní i osobní aktivity od nejtěžší chvíle v životě až smě-
rem k OH v Londýně. Úryvky jsou ke shlédnutí na Petrových oficiálních
stránkách www.petrkoukal.com
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Každá firemní kultura se v čase vyvíjí

a na její vývoj působí řada faktorů, které

jí dávají osobitý charakter a odlišnost.

Základním faktorem, který firemní kul-

turu ovlivňuje, je národní kultura, která jí

dává základ a současně prvotní odliš-

nost. Bylo zjištěno, že Češi mají zčásti

shodné rysy s kulturou německou

a britskou. Z německé kultury (kterou

jsme po staletí ovlivňováni) je nám

blízká nutnost stanovení pravidel pro

rozhodování a jednání, ale nepřeháníme

to a vyžadujeme určitou volnost.

Z britské kultury jsme převzali (snad po

Keltech) větší důraz na mezilidské

vztahy, řešení problémů přes kontakty

a tolik se nebojíme nejistoty.

Některé nadnárodní společnosti se snaží

o formování stejné firemní kultury

a odmítají národní odlišnosti respekto-

vat. Zavádění ranních rozcviček nebo

vztyčování firemní vlajky za zpěvu fi-

remní hymny, odměňování nejlepších

pracovníků firemními odznáčky a další

firemní rituály a hodnoty mohou do-

konce vyvolávat odpor. Velký vliv na fi-

remní kulturu má podnikatelské

prostředí. V našich médiích jsou zahra-

niční firmy občas kritizovány pro po-

stupy, které by si v jiných zemích

PROC SE ZABYVAT

Stále více podnikatelů a manažerů si

uvědomuje, jaký význam má firemní

kultura pro úspěšnost jejich organizace.

Každá organizace má svou firemní kul-

turu, která na její úspěšnost pozitivně

nebo negativně působí. Proto by fi-

remní kultura měla být cíleně formo-

vána a vytvářena. Hlavní roli mají

vlastníci a vrcholoví manažeři.

Co se pod firemní kulturou rozumí?

V odborné literatuře lze najít řadu defi-

nic firemní kultury, což je pro manage-

ment zcela obvyklé. Nejčastěji se

firemní kulturou rozumí soustava hod-

not, norem a postojů, které nemusí být

nikde prezentovány (v kodexech, kré-

dech apod.), ale podstatně ovlivňují

způsob chování a jednání lidí v dané or-

ganizaci a způsob vykonávání jejich

práce.

Edgar Henry Schein vypracoval model

firemní kultury, který má tři úrovně. Na

první úrovni jsou tzv. organizační atri-

buty, které se někdy nazývají organi-

zační design, a jsou materiální

a nemateriální povahy. K materiálním

patří zejména stejná architektura a vy-

bavení prodejen, nábytek na pracoviš-

tích, oblečení zaměstnanců, úprava

firemních dokumentů, vizitek apod.

V řadě měst České republiky najdeme

prodejny, které v meziválečném období

vystavěla firma Baťa. Většina z nich má

stejný vzhled. Obdobné artefakty pou-

žívají společnosti McDonald’s, IKEA

a další.

Mezi nejčastější nemateriální artefakty

patří firemní mluva a terminologie, fi-

remní historky a mýty („jak jsme začí-

nali“, „když tady byl ředitelem…“,

„takhle jsme otevírali první provo-

zovnu“), které se přenášejí na další ge-

nerace pracovníků. Obvyklými

nemateriálními artefakty jsou podnikové

večírky, výlety, zvyky, oslavy a podobné

akce.

Druhá úroveň je tvořena hodnotami,

které se projevují navenek v jednání

členů organizace, v jejich interakci

s okolím. Tato úroveň se zčásti otevírá

vnějšímu pozorovateli a je jím identifiko-

vatelná. Právě na základě přijatých hod-

not lidé ve firmě spolu komunikují.

Projevuje se to i v komunikaci s osobami

mimo firmu a má to význam i pro vý-

konnost firmy. Třetí úroveň podle

E. H.Scheina není viditelná a poznatelná.

Vyjadřuje vztah člověka k vnějšímu

světu. Její projev je obvykle spontánní,

např. v jednání se spolupracovníky.

ˇ ´
FIREMNI KULTUROU
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nedovolily. Určitý vliv na firemní kulturu

(bohužel v našich podmínkách dosti

malý) má profese, především profesní

hrdost a etika.

Konkrétní firemní kultura je formována

zejména zakladatelem firmy, vlastníkem

a manažery. Východně od Prahy se na-

chází první český venkovský pětihvěz-

dičkový hotel. Jeho vlastníci a ředitel

formulovali poslání hotelu, svoji vizi

a firemní hodnoty slovy „Chceme dát

našim hostům stejný prožitek, který my

požadujeme v nejlepších světových ho-

telech“. Firemní hodnoty, které jsou

u personálu formovány např. společ-

nými outdoorovými aktivitami, vedou

k vytváření příjemné atmosféry a ote-

vřeného přátelského jednání. Jednání

personálu dává klientům něco navíc

oproti prvotřídnímu servisu, s kterým se

mohou setkat i jinde.

Cílené formování firemní kultury a její

zaměření má vliv na výkonnost firmy.

Projevuje se to zejména v aktivitě lidí,

kteří jsou ochotnější přijmout firemní

cíle za své, ve vzájemném jednání

a spolupráci mezi pracovníky a v jed-

nání se zákazníky. Firemní kultura vede

k úspěšnosti firmy, pokud je postavena

na toleranci chyb při hledání nového,

zlepšování postupů a s tím spojeného

experimentování, na podpoře kreativity

a podnikatelského myšlení každého

pracovníka.

Firemní kultura by se měla neustále vy-

víjet v návaznosti na změny firemního

okolí. Změna firemní kultury je dosti

náročná a problematická. Nejjednodušší

je změna materiálních a některých ne-

materiálních artefaktů. Problematičtější

je změna firemních hodnot a její přijetí

zaměstnanci. Je to dlouhodobý proces,

který podle hloubky a rozsahu změn

a velikosti firmy může trvat několik let.

Při realizaci změny hodnot je nutné

vědět, jaká je současná firemní kultura

a jaká by měla podle vlastníků a mana-

žerů být. Pak je důležité vybrat ty hod-

noty, které je třeba změnit, a nové

hodnoty pro zaměstnance srozumitelně

formulovat. Baťovou základní hodnotou

bylo „náš zákazník – náš pán“. Obdobně

může znít formulace „navzájem si

předáváme zkušenosti“, „jednáme na-

vzájem slušně“, „pořádek na pracovišti

je naší vizitkou“, „nespokojený zákazník

nás již nenavštíví“. Změna firemní kul-

tury musí probíhat na všech firemních

úrovních a vlastníci a manažeři v ní

musí být příkladem.

Dalším častým problémem ve firmách

bývá existence tzv. subkultur, tj. skupin

pracovníků, kteří mají specifické zájmy

a cíle a z nich vyplývající hodnoty

a jednání, které nemusí být vždy v sou-

ladu s potřebami firmy. Subkultury se

obvykle vytvářejí ve skupinách pracov-

níků stejné profese nebo ve firemních

útvarech. Jejich jednání se projevuje ve

špatné komunikaci s ostatními pracov-

níky, v přístupu k plnění úkolů a do-

držování firemních pravidel a postupů.

Bylo dokázáno, že dojde-li k fúzi nebo

akvizici a celý tým pracovníků přejde do

nové firmy, po dlouhá léta si uchovává

svoji původní firemní kulturu. Podle vy-

právění manažera z nadnárodní společ-

nosti došlo před několika lety k fúzi

dvou firem. Jedna z nich měla firemní

barvu červenou a druhá modrou.

K propojení obou firemních kultur byla

realizována outdoorová aktivita, která

měla vést k vzájemnému poznání pra-

covníků. Byly zakoupeny oboustranné

bundy – z jedné strany modré a z druhé

červené a pracovníci byli vyzváni, aby si

je oblékli. Každý z nich měl navrch

barvu, která patřila jeho původní firmě...

doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Cestování / Life Style
Navštívíme jedinečné české i zahraniční výrobce kvalitních surovin 
48 hodin ve vybrané oblasti České republiky
Management očima odborníka, vnímavé a poučné příběhy z mana-
žerské oblasti 
Večeře s osobnostmi kultury a sportu
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Vaření s produkty (Advertorial)

Tipy a novinkyVaření s...    (MAKRO)

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Salát
450 g brambůrek grenaille
100 g jemných fazolek
400 g datlových rajčat
50 g sterilovaných kaparů
80 g červené cibule, 100 g černých oliv
70 g mladé cibulky
150 g římského salátu
100 g ledového salátu
200 g vajec, 100 g ančoviček
200 g zeleninového vývaru
500 g chlazeného tuňáka

Dresink
350 g extra panenského olivového oleje
100 g bílé cibule
50 g dijonské hořčice
1 g celého černého pepře
10 g čerstvého tymiánu
10 g listové petržele
15 g českého česneku
20 g bílého vinného octa, 10 g soli

Příprava dresinku: Bílou cibuli
a česnek oloupejte a na hrubo na-

krájejte. Do vyšší nádoby nalijte oli-
vový olej, přidejte dijonskou hořčici,
nakrájenou cibuli a česnek, vinný
ocet a ponorným mixérem rozmi-

Niçoise salát s tuňákem    (10 porcí)
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Petr Stádník

xujte do hladké konzistence. Hotový
dresink dochuťte solí a čerstvě mle-
tým pepřem. Nakonec zamixujte
lístky čerstvého tymiánu.

Příprava tuňáka: Dobře vychla-
zeného tuňáka očistěte a vykrojte vá-
leček, který zabalte do potravinové
fólie, dobře zatáhněte a nechte asi
30 minut v chladničce. Dobře vy-
chlazený váleček nakrájejte na
plátky, které neoddělujte, odstraňte
z nich fólii a tuňáka po obvodu rov-
noměrně opečte.

Příprava salátu: Dobře omyté
brambůrky vložte na pečicí papír
a asi 15 minut pečte v troubě při 
160 °C. Jemné fazolky na koncích

ukrojte a krátce spařte v zeleninovém
vývaru „na skus“. Po vyjmutí je vložte
do studené vody, uchovají si tak krás -
ně zelenou barvu. Červenou cibuli
oloupejte a nakrájejte na jemné vý-
seče. Oba saláty omyjte. Listy ledové -
ho salátu natrhejte na kousky, římský
rozeberte na jednotlivé listy a se říz-
něte konce řapíků. Lístky petržele od-
dělte od stonku. Kapary a černé olivy
nechte okapat na jemném cedníku
a před servírováním je ochuťte olivo-
vým olejem. Očištěnou a omytou
jarní cibulku překrájejte šikmými
řezy. Vejce uvařte natvrdo a oloupejte.

Servírování: Na studený talíř po-
stupně naaranžujte veškerou zeleninu,
a to od nejtvrdší po nejkřehčí. Nej-
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dříve pokládejte brambůrky, rajčata,
fazolky, cibuli, pak přijdou na řadu
listy salátů, olivy, kapary, ančovičky,
jarní cibulka a lístky petržele. Ope-
čené plátky tuňáka pokapte olivovým
olejem a přiložte k salátu. Na závěr po-
ložte na salát ručně překrojené vejce.
Při aranžování dbejte na barevné sla-
dění a zachování charakteru jednotli-
vých zelenin. Hotový salát servírujte
s připraveným dresinkem, který
v tomto případě podávejte zvlášť.
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HODINKY UNGARO z kolekce Ruben

Novinkou letošního roku jsou velmi luxusní a mužné hodinky UNGARO
z kolekce Ruben. Jejich design zaujme masivním černým pouzdrem
z nerez oceli s obdélníkovým tvarem (průměr pouzdra 37 mm, tloušťka
14 mm) a černým pryžovým páskem s kovovými detaily. Jsou vybaveny
minerálním sklem, vodotěsné do 3 ATM a pohání je japonský strojek
Miyota. Hodinky jsou balené v luxusní černé dárkové kazetě se
stříbrným logem UNGARO. 

www.znackovedarky.cz

CAMEL ACTIVE SPORTOVNÍ GORE-TEX BUNDA
Sportovní bunda s mnoha kapsami, díky vrstvě GORE-TEX trvale nepromokavá, větru-
vzdorná a přitom prodyšná. Kapuce i měkký límec z umělé kožešiny jsou samostatně
odpínatelné. Nastavitelná pasovka umožňující přitažení v pase zajišťuje, že bunda
dokonale padne. Zapínání na zip s krycí lištou na druky jako ochranou proti větru. Čtyři
zapínatelné přední kapsy s patkami; tři vnitřní kapsy, dvě z nich na zip. Armádní nášivka
se značkou „C“. Pohodlný, vypasovaný střih kryjící sed. 
Svrchní materiál: 100% bavlna
Barva: černá

www.realitywear.cz

tipy a novinky

SLUCHÁTKA CACHAREL z kolekce Luxembourg Red

Výrazná sluchátka jsou bezkonkurenčním módním hitem této sezony. Sluchátka
CACHAREL z kolekce Luxembourg Red s inovativním designem a trendy bílo-
červeným květinovým motivem lze navíc kombinovat s dalšími dámskými do-
plňky kolekce Luxembourg Red, jako je např. kosmetická taštička, peněženka
nebo hedvábný šátek či klíčenka ve stejném designu. Sluchátka jsou balená
v luxusní bílé dárkové kazetě se stříbrným logem CACHAREL. 

www.znackovedarky.cz
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NAŠE NEJSKVOSTNĚJŠÍ NOŽE – SÉRIE 1778
Jádro nože – čepel, je tvořeno ultratenkou, vysoce legovanou uhlíkovou ocelí, která má 
extrémní tvrdost. Proto je dosahováno výjimečné efektivnosti při krájení a zároveň je tím
prodloužena doba servisu ostří. Toto jádro bylo vyrobeno z nerezavějící oceli, bezpečné 
pro potraviny, za použití sendvičové technologie. Držadlo je z vybraného švestkového dřeva.

www.lay.koreni.cz

tipy a novinky

GLENFIDDICH POKOŘILA KONKURENCI
Soutěž Scotch Whisky Masters 2012 v Cinnamon Kitchen v Londýně se nesla ve znamení triumfu
značky Glenfiddich. Mezi sto padesáti vzorky jich získala mezi dvaatřiceti oceněnými v kategorii
single malt celých deset. To představuje vítězství značky, jejíž produkt Glenfiddich Distillery Edition
15 Year Old si odnesl prestižní cenu Master.
„Naším posláním je především vytvořit ten nejlepší doušek whisky v údolí. Tato vize byla nastavena
už v roce 1887 Williamem Grantem, zakladatelem Glenfiddich,“ prohlásil Brian Kinsman, Master
Blander Glenfiddich Whisky.
Vedle titulu Master a řady zlatých medailí jednu ze dvou stříbrných získala znamenitá Glenfiddich
18 Year Old (na snímku).

ALLEGRO - tato cava zraje 18 měsíců v tichu a klidu sklepů vinařství Gramona 

Odrůdy: Chardonnay, Macabeo, Xarello
Barva: Slámově žlutá se zelenkavými tóny
Vůně: Vynikající svěžest a ovocnost
Chuť: Příjemné perlení a jemná kyselinka a pozoruhodné aroma dělá z tohoto vína velmi 
příjemného a elegantního společníka.
Kombinace: nejvhodnější jako aperitiv, welcome drink. Víno do příjemné společnosti, které 
svojí kvalitou určitě nezklame.
11,5 % alkoholu
Výrobce: Vinařství Gramona, D.O. Penedés, Španělsko

www.espritvino.cz

Pro správné fungování lidského těla je
velmi důležitá vyvážená snídaně. Proto
by se vedle cereálií, obilovin a ovoce ne-
mělo zapomínat ani na sýry, které jsou
zdrojem energie, vitaminů a dalších
nezbytných látek. Situace v ČR je, co se
snídaní pro hosty v ubytovacích zaříze-
ních týká, velice rozdílná. Velkou roli
zde hraje klientela a cenová politika
jednotlivých poskytovatelů ubytovacích
služeb. V hotelech s vyšším počtem
hvězdiček se setkáváme se snídaněmi
typu švédských stolů a s čerstvými in-
grediencemi, včetně regionálních suro-
vin. Čím méně hvězdiček, tím více se
setkáváme se snídaněmi kontinentál-
ními.
Z průzkumů ve velkoobchodech, které
se zásobováním těchto zařízení zabý-
vají, vyplývá, že hlavní roli v sortimentu
hrají uzeniny, vejce, sýry a bílé pečivo,
a to od nejlevnějších až po skutečně
drahé, a tudíž kvalitnější. Z ekonomic-
kých důvodů zákazníci častěji odebírají
větší balení. Tam, kde se jinak nevaří,
je trend kupovat sýry už připravené
a nakrájené. Převládá sýr eidam (30%),

v lepším případě uzený (45%), tzv.
tvrdé salámy, bílé pečivo.
Často bývá hlavní snahou splnit povin-
nost vůči hostovi tak, aby to moc nestá-
lo. Je to vidět např. u másla. Másla v ba-
lení po 10 g se prodá mnohem méně
než v balení 250 g a více. Přitom z este-
tického hlediska (o hygienickém ne-
mluvě) vypadá samozřejmě lépe, pokud
si host porcované máslo rozbalí sám.
Totéž lze říci o jogurtech. Na švédském
stole je mísa jogurtu, o kterém nevíme,
kolik procent tuku obsahuje, odkud po-
chází, ani do kdy ho je třeba spotřebo-
vat. Kolem leží v menších miskách

kukuřičné lupínky, několik marmelád
nebo džemů a tím je to vyřízené.
Čerstvé ovoce a zelenina stále nejsou
zažité a setkáváme se s nimi jen v draž-
ších hotelech. Týká se to i čerstvých
ovocných či zeleninových šťáv. Je s po-
divem, že se ještě v dnešní době jako
studený nápoj podává obarvená voda
s příchutí ovoce, vznikající rozmíchá-
ním prášku.
Bylo by dobré klást větší důraz na kva-
litní zboží s vyšší výživovou hodnotou,
jako jsou čerstvé sýry, nebát se zařadit
i jiné než z kravského mléka – kozí ne-
bo ovčí – více čerstvého ovoce a zeleni-
ny (s možností přípravy čerstvé šťávy)
a lehce stravitelné potraviny. Musí se
ovšem počítat s tím, že cena se zvyšující
se kvalitou roste. Pečivo je též velmi
podceňovanou složkou, jednoznačně ví-
tězí světlé pečivo před celozrnným.
Firma Lactalis má co nabídnout
a umí uspokojit i náročnějšího záka-
zníka. V první řadě je 10g máslo 
Président v alufólii nebo plastové
 vaničce. Je to velice kvalitní máslo
v hygienickém balení.
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SPOLEČNOST LACTALIS
vstoupila na český trh v roce 2004 a zastřešuje Mlékárnu Klatovy a Mlékárnu Kunín

HOTELOVÉ SNÍDANĚ

sýr s jemnou vůní a chutí s lehkým
oříškovým nádechem.
Ve spojení se zeleninou lze doporučit
kvalitní mozzarellu Galbani, a to hned
v několika baleních – 125 g, 200 g ne-
bo jako třešinky s obsahem 1 kg,
všechny pochopitelně v nálevu. Vhodná
je především ve spojení s čerstvými raj-
čaty a bazalkou. Mozzarella je bohatá
na vápník, fosfor a vitamin A, má svěží
mléčnou chuť a měkké, pružné těsto.
Velmi příjemné jsou i francouzské sýry
Rondelé s několika příchutěmi, mimo
standardní 100g balení též v jednopor-
covém balení 16,6 g. Rondelé de Prési-
dent je nadýchaný termizovaný sýr
s plnou originální chutí a recepturou
založenou na výběrových ingredien-
cích, symbolizujících různé francouz-
ské regiony.
K dispozici jsou též kvalitnější tavené
kozí sýry a sýry emmental, oba v hygie-
nickém jednoporcovém 20g balení. Vy-
značují se báječnou chutí emmentálu
či čerstvého kozího sýra, lehkou roztíra-
telností, jsou bohaté na vápník, vitamin
D a proteiny.
Otřepané heslo „náš zákazník náš pán“
platí v pohostinství mnohdy víc, než by
se mohlo zdát, protože lze předpoklá-
dat, že pokud připravíte pro hosty vedle
příjemného prostředí i opravdový kuli-
nářský zážitek (a platí to nejen o sní-
dani), bude si jej pamatovat déle než
třeba plavbu parníkem po Vltavě. V ta-
kovém případě můžete počítat s tím, že
se vrátí nebo hotel doporučí přátelům
a známým. Naproti tomu špatná pověst
se napravuje velmi těžko a konkurence
je značná, což by měli mít na paměti
všichni, kteří v tomto oboru podnikají.

Lactalis

Président Rondin Riblaire je zrající sýr
vyrobený výhradně z kozího mléka.
Jeho perleťová tenká kůrka jemně po-
rostlá ušlechtilou plísní ukrývá hladké,
relativně pevné, sýrové těsto, které se
rozplývá v ústech. Nezaměnitelná chuť
a vůně koziny se zráním stávají výra-
znějšími. Zkuste ho podávat jako sou-
část sýrového talíře k bílému pečivu
nebo grilovaný k salátu ochucenému
octem balsamico, medem a piniovými
oříšky.
Président Rondin nature je přírodní
sýr s nezaměnitelnou chutí a vůní ko-
ziny. Jeho jemná textura se rozplývá na
jazyku. Servírovat se dá jen tak s bílým
pečivem, přidat do salátů či se dá
použít pro oživení teplých jídel.

V nabídce má i kvalitní sýry vhodné
pro snídaňový program, 200g kozí Pe-
tits Chèvres Doux Président porcovaný
na 6 kusů ve vaničcenebo variantně Pe-
tits Chèvres aux Herbes Président s čer-
stvými bylinkami. Petits Chèvres Doux
Président se vyznačuje svěží čerstvou
chutí doprovázenou jemně slanou špič-
kou. V roce 2006 získal ocenění
v rámci Celostátní přehlídky sýrů, po -
řádané Ústavem technologie mléka
a tuků při Vysoké škole chemicko-
-technologické v Praze s absolutně
 nejvyšším počtem 37 nominací ze 
41 možných.
Za zmínku stojí i plátkové sýry – Ched-
dar, Emmental, Gouda a Maasdamer,
prodávané v obalech, které se dají při
nespotřebování opět dobře uzavřít.
Emmental se vyznačuje jemnou, lehce
nasládlou chutí s vůní po oříšcích.
Cheddar má jemně nasládlou chuť,
která se s dobou zrání stává výraznější
a ostřejší. Maasdamer je chuťově vý-
razný tvrdý sýr s oky, s delikátní textu-
rou a ovocnou chutí. Gouda je tvrdý
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Snídaně..., kozí sýr…, když už musím
vstávat a z nějakého důvodu jít ven
na snídani, tak ať to stojí za to! Tyhle
myšlenky se mi honily hlavou, když
jsem tvořil tento recept. Přípravou
snídaní jsem strávil značnou část
svého profesionálního života, takže
jsem si k ní vytvořil  „docela“ hezký
vztah. Jako host jsem ale horší, když
už na snídani někam zajdu, musí být
sladká, takže většinou sáhnu po pan-
cakes s javorovým sirupem. A také
proto následující recept vychází z to-
hoto mého snídaňového rituálu.
Z nadýchaného těsta, v lepším pří-
padě obohaceného jogurtem nebo

tvarohem, přelitého javorovým siru-
pem. Při znovuoživení vzpomínky na
snídani jsem se možná trošku nechal
unést, ale dejme tomu, že je zrovna
11 hodin ráno a vy usedáte za stůl.
Pořád sotva vnímáte svět kolem sebe
a najednou se před vámi na stole ob-
jeví takovéhle překvapení. A když vás
neprobere počáteční šok, tak určitě
kořeněný, aromatický karamel s na-
kopávajícím podtónem chilli.
Ještě než se pustíte do vaření, malá
technická vsuvka. Twice baked cheese
soufflé (2x pečené sýrové soufflé) se
nikdy nenasouffluje tak jako jeho de-
zertový jmenovec. A i když se většinou

podává už vyklopené z formy, stále se
nazývá soufflé, protože svůj soufflé
efekt předvede v druhé fázi pečení. Sý-
rové soufflé má proti svému jmenovci
výhodu v tom, že ho lze připravit
s předstihem a před servírováním
pouze nasoufflovat v troubě, což je
pro kuchaře ideální podmínka. Sa-
mozřejmě můžete tohle syrové soufflé
podávat i na slano, např. s malým salá-
tem a karamelizovanými fíky. V tom
případě bych ovšem zvýšil množství
kozího sýra v počátečním mixu těsta
nebo bych před druhým pečením souf -
flé posypal nastrouhaným kozím
sýrem. S výběrem formy si moc ne-
lamte hlavu, já jsem sice použil kera-
mický mini hrnec Emile Henry
o průměru 10 cm, ale každá forma na
soufflé bude O.K.

Kozí sýr Soufflé
Chilli karamel, Fíky, Pekan ořechy    (3-4 porce podle velikosti formy)
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pusťte máslo, přidejte mouku a dobře
promíchejte tak, aby se vytvořila světlá
jíška. Stáhněte z ohně, přidejte za-
hřáté mléko a dobře promíchejte.
Vařte na mírném ohni 4-5 minut.
Mezitím si vyšlehejte bílky na tuhý
sníh. Uvařený základ stáhněte z ohně
a přidejte nastrouhaný sýr, dobře pro-
míchejte tak, aby se sýr rozpustil, při-
dejte sůl a postupně přidávejte
žloutky. Vše dobře spojte v hladké
těsto. Přendejte těsto do mísy a po-
stupně vařečkou lehce přimíchejte vy-
šlehaný sníh. Vše dobře spojte
a potom nalijte do 3/4 výšky forem.
Formy dejte do pekáče a do poloviny
úrovně forem přilijte teplou vodu.
Vložte do trouby a pečte cca 16-18
minut, podle velikosti forem. Je-li
 soufflé už upečené, otestujte špejlí; 
je-li čistá, bez stopy syrového těsta,
máte hotovo. Pekáč opatrně vyndejte
z trouby a nechte v něm soufflé něko-
lik minut vychladnout. Pak je z lázně
vyjměte a nechte vychladnout tak,
abyste je mohli opatrně vyjmout
z formy. Vyjmuté soufflé dejte na čtve-

rečky pečicího papíru a nechte vy-
chladnout. Takto připravené soufflé
můžete vložit do lednice, než budete
připraveni je servírovat. Soufflé mů-
žete samozřejmě podávat rovnou, což
je ideální. V tomto případě přeskočte
skladovací část a vrhněte se rovnou na
podávání – druhé pečení.

Chilli karamel: Přiveďte vodu
k varu, stáhněte z ohně, přidejte šafrán
a nechte 1 hodinu vyluhovat. Přidejte
cukr, skořici, kůru, zázvor nakrájený
na tenké plátky, na polovinu podélně
překrojené chilli a vše přiveďte na mír-
ném ohni k varu. Když se cukr roz-
pustí, zvyšte teplotu a svařte na světlý
karamel. Stáhněte z ohně, nechte
mírně zchladit, přidejte přeceděnou
pomerančovou šťávu a svařte na hustší
karamel. Karamelovou směs přeceďte,
nechte vychladnout a podle chuti při-
dejte passion fruit. Měli byste získat
rovnováhu sladké a kyselé ovocné chuti
s nádechem chilli, koření a aromatic-
kých surovin.

Podávání: Předehřejte troubu na
180 °C. Vyndejte soufflé z lednice
a nechte ho přijít k pokojové teplotě.
Mezitím v hmoždíři nadrťte pekan
ořechy. Vložte soufflé na pečicí
papír a pečicí plech a pečte 6-7
minut při teplotě 180 °C podle veli-
kosti, než opět nabude o cca 2 cm
své původní výšky. Mezitím rozpalte
pánev, přidejte olej a půlky fíků, 
nech te je zkaramelizovat, přidejte
máslo a fíky dopečte do zlatavé
barvy. Soufflé opatrně přendejte na
talíř, posypte ořechy a přidejte chilli
karamel a fíky. 

2x pečené soufflé
100 g čerstvého kozího sýra Président
Rondin nature
175 ml 3,5% mléka, 30 g másla
30 g hladké mouky, 2 žloutky, 4 bílky
2 g soli Fleur de Sel
máslo na vymazání formy plus hladká
mouka 

Chilli karamel
100 g palmového cukru, 200 ml vody
4 proužky pomerančové kůry
1 tyčinka skořice, 1 špetka šafránu
5 g čerstvého zázvoru
1 malá chilli paprička
200 ml čerstvé pomerančové šťávy
1 passion fruit

Podávání
3–4 fíky, olej, máslo, pekan ořechy

2x pečené soufflé: Troubu přede-
hřejte na 180 °C. Formy na soufflé vy-
mažte máslem, vysypte hladkou
moukou a vložte do lednice. Vejce
a sýr nechte přijít k pokojové teplotě.
Mezitím zahřejte mléko. Dále roz-
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